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Относно: дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор” в професионално направление 3.3. Политически 

науки (Публична администрация) 

 

Автор на дисертационния труд: Детелин  Стефанов  Димитров 

 
 

Тема на дисертационния труд:  

ЕФЕКТИ НА МИГРАЦИЯТА ВЪРХУ ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА 

ПРИЕМАЩИТЕ СТРАНИ 

 

Основание за представяне на становището: участие в състава на 

научното жури за защита на дисертационния труд, определено със 

Заповед N РД 38-215 от 13.04.2018 на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“ 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Новите характеристики, мащабите, интензивността на глобалните 

миграционни процеси през 21 век и особено през последните няколко 

години, имат толкова сложно, комплексно и многостранно въздействие 

върху приемащите страни, че очевидно за дълго ще продължават да 

бъдат едни от най-значимите проблеми в управлението на сигурността 

на държавите-членки и на ЕС като цяло. 



Пропорционално нараства и научният интерес към тази 

проблематика. Единственият, обединяващ повечето от  изследванията по 

темата извод е, че при съвременните й параметри, международната 

миграция неизбежно предизвиква значими ефекти и променя 

приемащите общества. В същото време, оценките на тези ефекти най-

вече върху вътрешната и социеталната сигурност на държавите, обект на 

масова миграция, са достатъчно противоречиви. Често заради 

политическа коректност или фаворизиране на етиката на 

мултикултурализма, се подценяват или пренебрегват реални, тревожни 

тенденции и процеси, които категорично биха могли да бъдат оценени 

като предизвикателства пред сигурността на приемащите общества. 

Това, което днес безспорно  е нужно за разработването на 

адекватни и ефективни политики, които от една страна да поощряват и 

оползотворяват положителните страни на миграцията и от друга - да 

предотвратяват или минимизират нейните отрицателни ефекти върху 

националната сигурност, са научният анализ и обективната оценка на 

въздействията от новите миграционни процеси.  

 В този контекст, темата на докторската работа на Детелин  

Димитров е не само изключително актуална, но и с потенциал за висока 

както теоретична, така и практическа стойност и значимост, които 

авторът убедително е обосновал. 

2. Оценка на научните резултати  

Представеният дисертационен труд е завършено, самостоятелно 

проведено научно изследване, което има сложен интердисциплинарен 

характер и представя своя автор като притежаващ много добри познания 

по социология и политология, международни отношения и 

европеистика, демография, теория и управление на сигурността. 

Библиографският списък включва 108 заглавия на български, английски, 

френски, немски и руски езици. Те са реално използвани и цитирани в 



текста на дисертацията, което дава възможност да се отличи авторовия 

принос в изследването. 

  Изложението е структурирано в три основни части и в рамките на 

заявените ограничения представя пълноценно развитие на темата.   

Обектът на изследването и предметът на цялостния анализ в 

дисертационния труд са коректно дефинирани и са пряко и 

непосредствено свързани с целта на научното търсене – „да изследва и 

обясни съвременните миграционни процеси и ефектите от тях върху 

вътрешния ред на приемащите общества“. Тази научна цел убедително е 

постигната чрез последователното и в пълен обем решаване на 

конкретизиращите я пет основни изследователски задачи.  

Специално отбелязвам, като сериозно достойнство на работата,  

направените по метода „изследване на случай“ анализ и поуки от 

практиката на политики за интеграция на имигрантите в Испания, 

Италия и Португалия, както и оценките за тяхната приложимост в 

България. 

Положително оценявам широкото използване в изследването на 

данни и изводи от мащабни социологически проучвания като обективна 

основа за оценки и препоръки по предмета на изследването, което 

обосновава тяхната адекватност и значимост. 

В цялата работа, усилията и постигнатите резултати са 

концентрирани върху два изследователски фокуса: (1) идентифициране, 

структуриране и обективен анализ на реалните въздействия от новите 

миграционни процеси и (2) формулиране на насоки за ефективни 

имиграционни политики, целящи оптимизиране на ефектите на 

миграцията върху вътрешния ред и социеталната сигурност.  

 3. Оценка на приносите в дисертационния труд 

Оценявайки постиженията на Детелин Димитров в докторската му 

работа, държа да отбележа сериозното научно предизвикателство, което 



той е поел, решавайки да анализира, оценява и дава препоръки за 

политики по управлението на сега развиващи се, динамични, белязани 

със сложна комплексност и многостранност на взаимодействията 

социални и политически процеси. Адмирирам тази научна амбиция, като 

подчертавам, че той успешно се е справил, убедително доказвайки 

основната теза на изследването.  

Постиженията в докторската си работа Детелин  Димитров 

обобщава в четири научни и приложни приноси. Приемам самооценката 

на докторанта, като към по-значимите резултати в изследването, заради 

тяхната полезност и практическата приложимост, отнасям: 

o Изграждането на концептуална рамка за изследване на ефектите от 

миграционните процеси върху вътрешния ред на приемащите 

страни. 

o Обобщаването на релевантен опит на европейски страни при 

решаването на проблеми, възникващи в контекста на засилена 

миграция, както и на обществените реакции на тези политики. 

o Предлагането на насоки за усъвършенстване изучаването на 

ефектите от миграцията и ефективността на миграционните 

политики в България като предпоставка за по-добро регулиране на 

последиците от миграционните процеси. 

Авторефератът към дисертационния труд вярно и точно отразява 

неговото съдържание.  

3. Критични бележки и препоръки 

Препоръките ми към работата основно се отнасят до 

формулирането на приносите в дисертационния труд, които 

недостатъчно категорично и пълно заявяват реалните постижения на 

докторанта в изследването му.  

5. Заключение 

Представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на 



Закона за развитието на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане за получаване на образователната и 

научната степен „доктор”. 

Като оценявам достойнствата на постигнатото от докторанта, 

давам положителна оценка на дисертационния труд на тема „Ефекти на 

миграцията върху вътрешния ред на приемащите страни” и изказвам 

съгласието си на Детелин Стефанов Димитров да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 

3.3. Политически науки (Публична администрация)”. 

  

 

22.05.2018                                             Член на научното жури:         

                                                                проф. д-р Величка Милина    


